Embargo: Brussel, 7 april 2011, om 8.00 uur (Brusselse tijd)

SOLVAY DIENT ZIJN VRIENDSCHAPPELIJK PUBLIEK
OVERNAMEBOD OP RHODIA IN BIJ DE FRANSE FINANCIËLE
MARKTAUTORITEIT
Volgend op het persbericht van 4 april 2011 over Solvay’s intentie om een vriendschappelijk publiek
overnamebod te lanceren op Rhodia, kondigt Solvay aan dat het gisterenavond het ontwerp van
overnameprospectus heeft ingediend bij de Franse financiële marktautoriteit (Autorité des marchés
financiers).
Het ontwerp van overnameprospectus is beschikbaar in het Frans en het Engels op Solvay's website
(www.solvay.com).
Het overnamebod en het ontwerp van overnameprospectus zijn nog onderhevig aan het nazicht door
de Franse financiële marktautoriteit.
SOLVAY is een internationale industriële groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma
producten en oplossingen die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit. De groep met
hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 16.800 werknemers in 40 landen. In 2010 bedroeg de
geconsolideerde groepsomzet 7,1 miljard EUR. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronext–beurs in
Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Voor meer
informatie kan u terecht op www.solvay.com.
Voor nadere inlichtingen neemt u best contact op met:
ERIK DE LEYE
Corporate Press Officer
SOLVAY nv
Tel: +32 2 509 7230
erik.deleye@solvay.com
www.solvaypress.com

PATRICK VERELST
Head of Investor Relations
SOLVAY nv
Tel. +32 2 509 7243
patrick.verelst@solvay.com
www.solvay-investors.com

Dit persbericht is geen aanbod en kan ook niet worden aanzien als een aanbod tot aankoop van
effecten van Rhodia door Solvay.
De toegang tot het ontwerp overnameprospectus en tot de andere documenten omtrent het
overnamebod en de deelname aan het overnamebod is een aantal jurisdicties onderworpen aan
wettelijke beperkingen. Het overnamebod wordt enkel gedaan in Frankrijk en in de Verenigde Staten
en wordt, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, gedaan aan personen waarop dergelijke wettelijke
beperkingen toepasselijk zijn. Het niet respecteren van deze beperkingen maakt in bepaalde
jurisdicties een inbreuk uit op de toepasselijke beurswetgeving of -regulering. Solvay wijst alle
verantwoordelijkheid af in geval van inbreuk door een persoon op toepasselijke wettelijke
beperkingen. Het aanbod kan niet aanvaard worden in een jurisdictie waar dergelijke aanvaarding
een inbreuk zou uitmaken op de toepasselijke reglementering.
Het ontwerp overnameprospectus en de andere documenten omtrent het overnamebod zijn
onderworpen aan het nazicht door de Franse marktautoriteit. Aandeelhouders en andere
investeerders wordt ten stelligste aangeraden om zorgvuldig alle documenten aangaande het aanbod
na te lezen alvorens een beslissing te nemen omtrent het aanbod.
Ce communiqué de presse est également disponible en français – This press release is also available in English

